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Gemeente Bergen op Zoom wijst locatie BOZ-2 aan als voorkeurslocatie 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft in haar raadsvergadering van donderdag 10 maart 2022 ingestemd 

met het raadsvoorstel om locatie BOZ-2 aan te wijzen als voorkeurslocatie voor het te realiseren 380/150/20 kV 

hoogspanningsstation. 

De locatie ligt aan de Noorder Kreekweg, ingeklemd tussen de waterkering van het Schelde-Rijnkanaal in het 

westen en NNN-gebied Het Lange Water in het noorden en oosten. Het raadsvoorstel vindt u hier. De behandeling 

van het raadsvoorstel is hier terug te luisteren. 

 

 

 

Kabeltracé   

Eerder wees de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland locatie SD-1 bij Zierikzee al aan als voorkeurslocatie voor 

het hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Nu de twee stationslocaties bekend zijn, is ook duidelijk 

geworden welk kabeltracé gevolgd wordt om de hoogspanningsstations met elkaar te verbinden. Het gaat om 

tracéalternatief Zuid-Midden. Het tracéalternatief kruist vanaf stationslocatie BOZ-2 vrijwel direct het Schelde-

Rijnkanaal naar Tholen. Het industriegebied van Tholen wordt aan de noordzijde gepasseerd. Vanaf daar loopt het 

tracé dwars over Tholen richting Het Mastgat (Oosterschelde). Deze wordt gekruist om uit te komen op Schouwen-

Duiveland, waar het naar stationslocatie SD-1 loopt. 

https://ten.projectatlas.app/schouwen-duiveland/tracekaart?map=51.547218,4.248244,13.71,0,0
https://bergenopzoom.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3b51e1d5-ad06-4462-84f6-cec96ceedf17?documentId=c775cab9-ab57-4a35-9c6d-28950dfdac21&agendaItemId=b985600f-1f45-4a28-a942-4b780e0a0597
https://bergenopzoom.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/3b51e1d5-ad06-4462-84f6-cec96ceedf17
https://ten.projectatlas.app/schouwen-duiveland/tracekaart?map=51.642526,3.940229,14.17,0,0


 

 

 

Vervolgproces 

TenneT gaat nu verder met de detailuitwerking van de plannen. De komende maanden staan onder andere de 

volgende acties op het programma: 

 We gaan eerst in overleg met de gemeente en andere direct belanghebbenden om de definitieve positie 

van het hoogspanningsstation op stationslocatie BOZ-2 vast te stellen. Daarna bepalen we hoe het station 

het meest optimaal ingelust kan worden op de bestaande hoogspanningsverbinding Rilland – 

Geertruidenberg. We plannen daarbij kennismakingsgesprekken in met perceeleigenaren die een 

mastpositie op hun grond kunnen verwachten. 

 We gaan afspraken inplannen met de perceeleigenaren van de stationslocaties. Daarbij gaan we met hen 

in gesprek over aankoop van de benodigde gronden voor de hoogspanningsstations.  

 We optimaliseren het kabeltracé Zuid-Midden. Zodra het tracé geoptimaliseerd is, worden 

perceeleigenaren langs het kabeltracé persoonlijk benaderd.  

 We gaan – in werksessies met stakeholders - bekijken hoe we de hoogspanningsstations zo goed mogelijk 

landschappelijk kunnen inpassen. In overleg met de betrokken gemeenten nodigen wij hiervoor direct 

omwonenden en professionele belangenpartijen en gebiedsbeheerders uit om met ons mee te denken.  

 In het voorjaar en in de zomer voeren we aanvullende bureaustudies en veldonderzoeken uit. We gaan ter 

plaatse onder andere de grondgesteldheid bekijken. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe de 

funderingen voor de hoogspanningsstations eruit moeten komen te zien.  Maar we voeren ook aanvullende 

geluidsstudies en milieuonderzoeken uit. Dit is allemaal nodig ter voorbereiding op de ruimtelijke 

procedure, die waarschijnlijk aan het einde van het jaar start.  

 Ook het inkoopproces voor de benodigde installaties en de selectie van aannemers gaan van start. 

 
 

Informatiebijeenkomsten  

In de loop van het voorjaar organiseren wij zowel op Schouwen-Duiveland als bij Bergen op Zoom 

informatiebijeenkomsten voor de brede omgeving. Wij brengen u tijdig op de hoogte wanneer de 

informatiebijeenkomsten plaatsvinden. In de informatiebijeenkomsten geven we uitleg over de besluiten van de 

gemeente, de (grove) plannen en het proces dat we vanaf nu gaan doorlopen, waaronder de omgevingsdialoog over 

de landschappelijke inpassing. Omwonenden en belanghebbenden kunnen daar vragen stellen, zorgen met ons 

delen of eventuele aandachtspunten aan ons meegeven. Voor perceeleigenaren en vruchtgebruikers die geraakt 

worden door het project, volgen nog aparte bijeenkomsten. Deze rechthebbenden worden hiervoor persoonlijk 

benaderd. 

 



In het najaar, voor de start van de ruimtelijke procedure, organiseren we opnieuw informatiebijeenkomsten. Op dat 

moment zijn de plannen helemaal uitgewerkt en is ook bekend hoe de landschappelijke inpassing eruit gaat zien. 

Tijdens de ruimtelijke procedure komen de plannen en vergunningen ter inzage te liggen en is er gelegenheid om 

zienswijzen in te dienen.  

 

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

WEBSITE  MAIL  

mailto:netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-schouwen-duiveland-tholen-en-omgeving-bergen-op-zoom/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-schouwen-duiveland-tholen-en-omgeving-bergen-op-zoom/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-schouwen-duiveland-tholen-en-omgeving-bergen-op-zoom/
mailto:netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-schouwen-duiveland-tholen-en-omgeving-bergen-op-zoom/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netversterking-schouwen-duiveland-tholen-en-omgeving-bergen-op-zoom/
mailto:netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu
mailto:netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu
mailto:netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu
mailto:netversterking-sd-tholen-boz@tennet.eu

